


ZONAS DE MOBILIDADE URBANA VERDE 
(MUV) 

 
• As Zonas de Mobilidade Urbana Verde são regiões delimitadas nos centros 

urbanos das cidades que priorizam a circulação de pedestre e ciclistas e 
nas quais o transporte de pessoas e carga é permitido apenas em veículos 
ambientalmente sustentáveis – carros, ônibus ou caminhões elétricos e 
híbridos, trens, bicicletas e motos elétricas, scooters, diciclos etc. 
 

• O objetivo é reduzir significativamente as emissões de gases do efeito 
estufa (GGE) e outros poluentes (NOx e MP) em áreas de grande 
concentração de pessoas e tráfego intenso. 
 

• Mas o efeito positivo se espalha rapidamente por toda a cidade, pois os 
veículos de baixa emissão que entram ou saem da Zona MUV circularão 
em outras áreas, reduzindo a poluição em todas elas. 
 



As Zonas MUV possibilitam 
 
1. Integração de modais 

 
2. Melhoria da qualidade de vida nas Zonas MUV, com benefícios para 

outras áreas da cidade 
 

3. Incentivos à adoção pelo governos de novas soluções para o transporte. 
 

4. Criação de oferta e demanda em produtos e serviços para a mobilidade 
urbana. 
 

5. Estímulo à indústria de veículos elétricos. 
 

6. Valorização da cultura de baixa emissão, disseminação de iniciativas 
como car sharing 

 



No Mundo: 
 

1. Londres: bicicletas compartilhadas, pedágio urbano, ônibus 
híbridos. 
 

2. Barcelona: bicicletas compartilhadas, ônibus híbridos, carros e 
scooters elétricas. 
 

3. Berlim, Frankfurt e Munique: Zonas de Baixa Emissão desde 2008. 
 

4. Paris: bicicletas compartilhadas, veículos elétricos compartilhados. 
 

5. Mais de 200 cidades em 14 países já têm vários tipos de Zonas 
MUV. 

 



Onde instalar: 
 

1. Centros históricos, áreas turísticas 
 

2. Áreas de grande afluxo de pessoas (pedestres e 
ciclistas). 
 

3. Parques, praças, locais de grandes eventos. 
 

4. Terminais urbanos rodoviários 
 

5. Áreas estritamente comerciais 
 



A hierarquia da Zona MUV 



Níveis 
O número de modais e de atributos urbanos sustentáveis 

definirá o nível da Zona MUV 



Como representar os níveis 
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